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Sčítanie v roku 2011 po prvý raz aj elektronicky
Pri sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 si verejnosť
po prvý raz v histórii bude môcť
vybrať, či sčítacie tlačivá vyplní
v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. V elektronickej
forme budú k dispozícii okrem
slovenčiny aj v anglickom jazyku
a v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom). Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej
stránky www.scitanie2011.sk,
ktorú Štatistický úrad SR zriadi
na tento účel. Ak sa definitívne
rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom
sčítacieho komisára.
Sčítať sa elektronicky umožní
tzv. identifikátor. Pôjde o bezvýznamové, náhodne vygenerované
číslo, ktoré každej osobe doručí

sčítací komisár spolu s overovacím heslom. Elektronické sčítanie
bude možné len s použitím tohto
jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá osoba
bude mať k dispozícii len jeden
identifikátor, s ktorým sa bude
môcť právoplatne sčítať iba raz.
Keďže povinnosťou sčítacieho
komisára je podľa zákona č. 263/
2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov prevziať vyplnené
tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, overiť úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo
príslušnému ústrednému orgánu
štátnej správy..., sčítací komisári cez pripravovaný monitorovací
systém budú informovaní o počte formuĺárov vyplnených v elektronickej forme. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od
21. mája do 29. mája 2011. Kratší

čas vyhradený na elektronické sčítanie súvisí so snahou zabezpečiť
úplnosť sčítania na celom území
Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať
elektronicky, ale nakoniec túto
možnosť nevyužijú, navštívia
sčítací komisári opäť a požiadajú
ich o vyplnenie sčítacích tlačív
v listinnej podobe.
Z poznatkov európskych
štatistikov vyplýva, že využitie
internetu na sčítanie môže zvýšiť
kvalitu získaných štatistických
údajov tým, že umožní sčítať
vybrané skupiny obyvateľstva.
Viaceré krajiny uvádzali v minulosti napríklad problémy so
sčítaním mladých ľudí a osôb

bývajúcich v priestoroch, kde je
prístup zakázaný. Predpokladá
sa tiež, že vyplnenie sčítacieho
tlačiva prostredníctvom internetu
by viac ako vypĺňanie sčítacieho
tlačiva v listinnej podobe mohlo
vyhovovať niektorým zdravotne
postihnutým osobám. Uvidíme,
čo z týchto predpokladov potvrdí
prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov v SR.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2011 je akcia mimoriadneho významu. Vykoná sa
na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto
najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytne opäť po desiatich
rokoch nielen nové údaje o počte
obyvateľov žijúcich na území
Slovenskej republiky, ale aj o ich
demografickej, kultúrnej, vzdela-

nostnej, sociálnej a ekonomickej
štruktúre. Pre Štatistický úrad
Slovenskej republiky budú rovnako zaujímavé údaje a informácie o úrovni bývania a štruktúre
domového a bytového fondu.
Pri sčítaní záleží na spolupráci
s každým obyvateľom; ambíciou
preto je, aby príležitosť sčítať sa
využili naozaj všetci obyvatelia
bez rozdielu.

Ako bude vyzerať sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011 v praxi
Sčítanie riadi, metodicky
usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy,
obvodnými úradmi, obcami
a vyššími územnými celkami.
Toto štatistické zisťovanie sa
týka všetkých obyvateľov okrem
cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do
sčítania budú zaradení aj cudzinci,
ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej
republiky. Ak sa zdržia menej ako
90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa
ďalej vzťahuje na každú budovu
určenú na bývanie alebo na inú
budovu obývanú v rozhodujúcom
okamihu sčítania a na byty.

Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon
činnosti majú na starosti obce.
Podmienkou je, že sčítací komisár musí byť štátnym občanom
Slovenskej republiky, je starší
ako 18 rokov, musí byť bezúhonný a spôsobilý na právne úkony.
Jeho povinnosti presne vymedzuje
zákon, ako aj to, že sčítací komisár
má za výkon činnosti nárok na odmenu. Práca sčítacieho komisára
je náročná a zodpovedná. Sčítací
komisári môžu svojou aktivitou,
celkovým správaním a profesionálnym vystupovaním pozitivne
ovplyvniť záujem obyvateľov
o sčítanie. Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 bude
(Pokračovanie na 2. str.)
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Ako bude vyzerať sčítanie 2011 v praxi
(Dokončenie z 1. str.)
veľmi podobné sčítaniu pred
desiatimi rokmi. Novinkou je
možnosť elektronického vyplnenia sčítacích formulárov.
PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od
13. mája 2011 navštevovať
domácnosti, ktoré patria do ich
sčítacieho obvodu. Počas výkonu
činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta
obce alebo príslušný orgán štátnej
správy, ak je sčítacím komisárom
pre osobitný sčítací obvod. Sčítací
komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá.
Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach
k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných
menšín (maďarskom, rómskom,

ukrajinskom a rusínskom), pre
slabozrakých a nevidiacich budú
vysvetlivky k sčítacím tlačivám
v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti,
pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí
Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích
tlačív a odpovie na Vaše otázky.
Ak ste definitívne rozhodnutý
vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho
komisára.
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za
každý dom - za každý dom
jedno sčítacie tlačivo

SČÍTANIE
Skôr ako začnete vyplňovať
sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť
zapísať údaje úplne, správne
a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte,
chráňte ich pred poškodením
a zničením. Po prvý raz v histórii
si budete môcť vybrať, či sčítacie
tlačivá vyplníte v listinnej podobe
alebo elektronicky.
PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu
sčítania sčítací komisár Vás opäť
navštívi. Pomôže vyplniť sčítacie
tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve,
aby ste doplnili alebo spresnili
údaje. Sčítací komisár vyzbiera
vyplnené tlačivá od všetkých osôb
vo svojom sčítacom obvode, ktoré
sa nesčítali elektronicky.

Sčítanie - právo alebo povinnosť?
Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie
štatistické zisťovania, ktoré sa
tradične v Európe, ale aj v iných
krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011
sa sčítanie obyvateľov, domov
a bytov po prvý raz uskutoční
vo všetkých členských štátoch
Európskej únie naraz pri využití
rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných
údajov. Z tohto dôvodu budú
výsledky sčítania obyvateľov,
domov a bytov v Slovenskej
republike aj medzinárodne porovnateľné.

Sčítanie je pre každého obyvateľa Slovenskej republiky príležitosťou, právom prispieť k tvorbe
uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva
Slovenskej republiky. Tento obraz
je potrebné poznať o. i. preto, aby
bolo možné prognózovať ďalší vývoj spoločnosti.
Na druhej strane v sčítacích
tlačivách neexistujú žiadne povinné a nepovinné otázky, ako
sa to niekedy mylne vysvetľuje.
Sú len tzv. povinné a odvodené
témy, ktoré sa podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích
tlačív z dôvodu už spomínanej
medzinárodnej porovnateľnosti
zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na všetky otázky
v sčítacích tlačivách (A. Údaje
o obyvateľovi, B. Údaje o byte,
C. Údaje o dome) je teda pre
občanov Slovenskej republiky
povinnosť, ktorá im vyplýva zo
zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov.
„Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne,
správne, pravdivo a včas...”

Využitie údajov zo sčítania
Štatistické údaje získané zo
sčítania obyvateľov, domov a bytov sú užitočné pre štátnu správu
i samosprávu, ako aj pre súkromnú
sféru. Na základe týchto údajov sa
bude lepšie a ľahšie kompetentným
rozhodovať, kde postavia napríklad byty, kde je potrebná škola,
nemocnica či cesta. Štatistické
údaje zo sčítania dajú odpoveď aj
na otázky súvisiace s podnikaním;
kde a v akej oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné
investície nasmerovať a vytvoriť
tam nové pracovné miesta, prípadne udržať pracovnú silu.
Na základe štatistických údajov
zo sčítania sa dá koncepčne pracovať v rôznych sférach života - od

najvyšších miest v spoločnosti až
po najnižšie, čiže štatistické údaje
z tohto najrozsiahlejšieho zisťovania neslúžia len ako podklady na
vypracovanie dlhodobých stratégií, ale môžu pomôcť aj v takých
celkom konkrétnych veciach, ako
napríklad rozmiestniť stanovištia
záchrannej služby a hasičského
zboru, aby pomoc prišla čo najskôr.
Zo sčítania obyvateľov, domov
a bytov majú teda v konečnom
dôsledku prospech všetci občania.
Pre obec je osobitne dôležité, aby
vedela čo najpresnejšie preukázať
počet obyvateľov na svojom území. Tento údaj ovplyvňuje výšku
finančných prostriedkov, ktoré
plynú do obecných rozpočtov

vo forme podielovej dane (daň
z príjmu fyzických osôb). Obec
tieto peniaze vynakladá na financovanie služieb obyvateľom a na
verejnoprospešné projekty, medzi
ktoré patrí napríklad doprava,
sociálne služby, opatrovateľské
služby, kultúrny rozvoj, výstavba
bytov, oprava a údržba budov vo
vlastníctve obcí a pod. Aj z tohto
dôvodu zákon č. 263/2008 Z. z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 stanovil územnej
samospráve (obciam a mestám)
celý rad veľmi dôležitých úloh,
ktoré súvisia so zabezpečením
nevyhnutných podmienok na
prípravu, priebeh a vykonanie
sčítania na územiach obcí.
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Historický
kalendár
5. 4. 1739 - Poľský kráľ
August III. v privilégiu zvýšil Spišskej Belej počet výročných dvojdňových trhov
(jarmokov) z troch na päť, čo
potvrdil 13.8.1739 aj uhorský
kráľ Karol VI.
17. 4. 1919 - vo Viedni zomrel Ladislav Mednyánszky,
významný európsky maliar,
ktorý žil a tvoril aj v rodinnom
kaštieli v Strážkach.
23. 4. 1852 - V Beckove
sa narodil Ladislav Mednyánszky.
30. 4. 1572 - V Ľubici zomrel kňaz a reformátor Laurentius (Vavrinec) Serpilius
Quendel, rodák zo Spišskej
Belej, ktorý previedol v roku 1545 celý cirkevný zbor
v Spišskej Belej na evanjelické náboženstvo augsburského
vyznania.

Rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v našom meste pokračuje
podľa plánu a má byť ukončená
do konca mája. V súčasnosti ešte
prebiehajú stavebné práce vo
vnútri budovy. Táto rekonštrukcia je financovaná z prostriedkov
EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu
mesta.

Ošetrovanie
stromov
Už niekoľko týždňov sledujete v našom meste postupný orez
stromov a v rámci tejto údržby aj
výrub niektorých stromov, tam
kde je to už nevyhnutné. Už bolo
v tomto roku ošetrených viac ako
400 stromov. V prípade potreby
orezať korunu niektorého stromu
na verejnom priestranstve (na
ulici, sídlisku, v parku) alebo
v krajnom prípade uskutočniť
výrub takéhoto stromu, tak
kontaktujte mestský úrad - Ing.
Heldákovú (oddelenie výstavby)
alebo Bc. Neupauerovú (sekretariát primátora) alebo cez tých, čo
zabezpečujú orez stromov.
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Prečo sa oplatí sčítať sa
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov je celoštátne štatistické
zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej
republike vykonáva pravidelne
raz za 10 rokov. Je zdrojom
informácií o obyvateľstve, jeho
sociálnych a ekonomických charakteristikách, ako aj o domovom
a bytovom fonde. Údaje, ktoré
poskytne sčítanie, nie je v súčasnosti možné získať z iných zdrojov. Týka sa to napríklad údajov
o vzdelaní, ekonomickej aktivite,
dochádzke za prácou a do školy
či o úrovni bývania. Pri sčítaní
platí: Opíš prítomnosť, ovplyvníš
budúcnosť. Zapojiť sa do sčítania
znamená zvýšiť reprezentatívnosť
jedinečných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodovacie procesy
na všetkých úrovniach spoločnosti
a pri prognózovaní jej vývoja.
V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz

uskutoční vo všetkých členských
štátoch Európskej únie naraz pri
využití rovnakých, respektíve
porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Toto sčítanie bude
zároveň súčasťou celosvetového
programu, ktorý koordinuje Organizácia spojených národov.
Zapojiť sa do sčítania znamená
prispieť k vytvoreniu porovnateľných údajov o obyvateľoch Európskej únie, ich demografickej,
kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej
a ekonomickej štruktúre, o úrovni
ich bývania a štruktúre domového
a bytového fondu. Tieto údaje sú
potrebné na koordináciu činnosti
jednotlivých štátov únie pri tvorbe sociálnych a ekonomických
politík, na prijímanie opatrení
na riešenie spoločných otázok
a problémov.
Sčítanie je také staré ako vyspelé civilizácie. Z historických

správ sa dozvedáme o sčítaní
obyvateľov spred mnohých tisícročí v starovekom Babylone,
Egypte, Číne, Palestíne, Grécku
či Ríme. V Európe sa objavujú
prvé sčítania obyvateľov približne
v polovici 18. storočia. Na území
dnešného Slovenska sa pokladá
za začiatok organizovaného štatistického zisťovania rok 1715,
kedy bol v Uhorsku vykonaný
celokrajinský súpis obyvateľstva. Prvé sčítanie obyvateľstva
v Uhorsku sa uskutočnilo za vlády
Jozefa II. v rokoch 1778 - 1785.
Historické správy o sčítaniach,
listiny a záznamy tohto druhu
nám pomáhajú lepšie pochopiť
hospodársku a sociálnu situáciu
predchádzajúcich generácií.
Zapojiť sa do sčítania znamená
zanechať generáciám, ktoré prídu
po nás, správu o tom, ako sme žili
my, ich predkovia.

Slávnostná akadémia Belianskych predagógov
Byť učiteľom nie je práca,
ale poslanie. Táto myšlienka
niekoľko krát odznela 28. marca
2011 na Slávnostnej akadémii
Belianskych pedagógov, ktorá sa
konala v bývalej kinosále mesta.
Toto podujatie pripravilo mesto
Spišská Belá v spolupráci so školským úradom pri príležitosti Dňa
učiteľov, ktorý pripadá práve na
tento deň. Pozvanie prijali takmer
všetci aktívni učitelia spolu s vedením škôl a zariadení pre deti
a mládež pôsobiacich v našom
meste. Pozvaní boli aj pedagógovaia, ktorí sú už na zaslúženom
odpočinku. Podujatie bolo popretkávané pestrým programom

žiakov zo základných škôl, milým
vystúpením detí z materskej školy
a slávnostným hudobným doprovodom pedagógov zo Základnej
umeleckej školy. Pán primátor
Štefan Bieľak odovzdal pamätné plakety J. A. Komenského
pedagógom - dôchodcom za ich
obetavú a náročnú prácu s deťmi
a mládežou, ktorou prispeli k
rozvoju vzdelávania, výchovy a
kultúry v meste Spišská Belá a to
Osvaldovi Mayerovi, Mgr. Terézií
Ferenckovej, Daniele Tyborovej.
Ocenení boli aj aktívni pedagógovia navrhnutí vedením škôl
za školský rok 2010/2011. Malý
finančný dar, spolu s ďakovným

Zóna bývania Belianske kúpele

listom a kyticou kvetov slávnostne
odovzdal pán primátor Mgr. Pavle
Malinovej z Materskej školy na
Mierovej ulici, Mgr. Anne Kriššákovej zo ZŠ J. M. Petzvala,
Mgr. Elene Stachovej zo ZŠ na
Štefánikovej ulici, Mgr. Kataríne
Labusovej zo Základnej umeleckej školy, Ľudmile Smrekovej
zo Špeciálnej základnej školy.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tím, ktorí sa naďalej
aktívne podieľajú na chode našich
škôl prajeme veľa kreatívnych nápadov, síl a trpezlivosti do ďaľších
rokov učiteľskej praxe a pedagógom na dôchodku prajeme veľa
zaslúženého odpočinku a mnoho
krásnych chvíľ.
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Výstavba kanalizácie v IBV Webera
Dňa 5. apríla sa uskutočnilo
pracovné rokovanie primátor mesta
s so zástupcami spoločnosti TSS,
a. s., Trnava - zhotoviteľom stavby
kanalizácie a miestnej komunikácie v IBV Samuela Webera (víťaznom verejnej súťaže). Výsledkom
rokovania bolo dohodnutie postupu
týchto prác. Kanalizácia sa začne
budovať začiatkom mája a podľa
vyjadrenia zhotoviteľa by mala byť
dokončená do konca augusta, resp.
septembra 2011. Výstavba miestnej komunikácie je naplánovaná až
na jar 2012.

Aj nezamestnaní
pomôžu
Na riešenie protipovodňových
opatrení aj naše mesto podpísalo
dohodu s Úradom práce, soc. vecí
a rodiny v Kežmarku na zamestnanie 5 evidovaných nezamestnaných obyvateľov mesta. Cieľom je
zrealizovať také opatrenia, ktoré
by mali predchádzať povodniam.
Ide o vládny program, ktorý má
dočasne zvýšiť zamestnanosť
a zároveň upraviť vodné toky
a ich okolie.

Pozvánka
Klub filatelistov v Poprade
pozýva zberateľov na Podtatranskú filatelistickú burzu,
ktorá sa uskutoční v sobotu 14.
mája 2011 od 7.00 do 12.00 h v
Jedálni Stravex na Drevárskej
ulici 8 v Poprade (oproti autobusovej stanici). Vítané sú aj
ostatné zberateľské odbory.

V piatok 8. apríla sa uskutočnilo pracovné rokovanie primátora mesta
s architektom Ing. arch. Dušanom Marekom (spoločnosť ARKA, s. r. o.)
vo veci prípravy urbanistickej štúdie: Zóna bývania Belianske kúpele. Ide
o navrhnutie urbanistického riešenia zástavby územia nad Belianskymi
kúpeľmi smerom k Strážkam v zmysle územného plánu mesta. Daná
štúdia má riešiť umiestnenie menších i väčších bytových domov s bytmi
do osobného vlastníctva i s mestskými nájomnými bytmi.

Stretnutie primátorov PSK
V piatok 1. apríla sa uskutočnilo na úrade Prešovského
samosprávneho kraja stretnutie
primátorov miest Prešovského
kraja, ktoré zvolal vedúci odboru
regionálneho rozvoja. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj primátor nášho
mesta. Predmetom rokovania boli
spoločné témy patriace do proble-

matiky regionálneho rozvoja (spoločná propagácia turizmu, program
cezhraničnej spolupráce, sociálne
služby, čerpanie eurofondov
a ďalšie témy). Uvedené pracovné
stretnutia by sa mali uskutočňovať
viackrát počas roka a zameriavať
by sa mali na konkrétne spoločné
zámery a projekty.

• V súčasnosti pokračujú stavebné práce na projekte Rekonštrukcia
centra mesta - na Slnečnej ulici.
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Informácie z mestského zastupiteľstva
Na svojom zasadnutí dňa
7. 4. 2011 mestské zastupiteľstvo
v Spišskej Belej prijalo aj nasledovné rozhodnutia:
Zmena rozpočtu mesta
Mestské
zastupiteľstvo
schválilo zmenu rozpočtu Mesta
Spišská Belá na rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 1 (rozpočtové opatrenie č.1 je zverejnené
na www.spisskabela.sk v časti
Dôležité dokumenty).
Nové pravidlá
s nakladaním majetku
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Spišská Belá
č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Spišská Belá - nariadenie
je zverejnené na www.spisskabela.sk v časti úradná tabuľa. Týmto
nariadením sa určujú nové pravidlá nakladania s majetkom (napr.
predaj, prenájom) a zvyšujú sa
minimálne kúpne ceny za predaj
pozemkov, zvyšuje sa nájomné
za prenájom pozemkov a nebytových priestorov.
Komisie MsZ
Mestské zastupiteľstvo schválilo doplnenie členov komisií
MsZ:
- komisia výstavby, dopravy
a investičného rozvoja - Marcel
Novoroľník, Ján Zibura ml.;
- komisia majetková - Ján
Novoroľník;
- finančná komisia - Eva Zamišková;
- komisia sociálna - Bc. Mária
Budzáková, Bc. Anna Sisková
(mestský úrad);
- komisia regionálneho rozvoja
- Mgr. Alena Schurdaková, Mgr.
Marta Hlaváčová (mestský úrad).

Výstavba fotovoltaickej
elektrárne
Mestské zastupiteľstvo neschválilo zámer spoločnosti
DREPAL, s. r. o., Spišská Belá na
výstavbu fotovoltaickej elektrárne
v Strážkach pri kaštieli (medzi železničnou traťou a riekou Poprad),
nakoľko tento zámer nie je v súlade s územným plánom mesta.
Parkovanie pri CVČ
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh projektovej štúdie na
úpravu parkovania pri Centre
voľného času v Spišskej Belej,
Zimná 47. V budove centra sú aj
dve triedy materskej školy a teda
je tu zvýšený pohyb áut a k dispozícii je minimálne parkovanie,
čo spôsobuje značné problémy.
Realizácia parkoviska však nebude v tomto roku, predpokladá
sa v roku 2012.
Projekt Historická cesta
mestom Spišská Belá
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu o schválenom projekte Historická cesta
mestom Spišská Belá. Bližšie
informácie o projekte už boli
zverejnené.
Predaje pozemkov (vysporiadanie vlastníckych vzťahov)
Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku v rámci
majetkoprávneho vysporiadania
žiadateľovi - kupujúcemu
- Rastislavovi Gemzovi, bytom
Spišská Belá, 1. mája 21/701;
- Anne Gemzovej, bytom Spišská Belá, SNP 644/4;
- Dušanovi Frindtovi a manž.,
bytom Spišská Belá, SNP 27;
- Jozefovi Bičušovi a manž.,
bytom Spišská Belá, Hviezdoslavova č. 39/361;

- Márii Slodičákovej, bytom
Spišská Belá, Družstevná 843/4;
- Pavlovi Mačekovi, bytom
Spišská Belá, Letná 195/47;
- Petrovi Čikovskému, bytom Spišská Belá, Kpt. Nálepku
9/404;
- Františkovi Tomaľovi, bytom
Spišská Belá, Továrenská 6;
- Marošovi Palgutovi, bytom
Spišská Belá, Továrenská č. 6;
- Ernestovi Weisseinsteinerovi a manželke, bytom Javorina
č. 540;
- Alfonzovi Bekešovi, bytom
Moskovská 516/21, Spišská
Belá;
- Mgr. Ľudovítovi Siskovi
a manž., Mierová 742/11, Spišská Belá;
- Štefanovi Šelepovi, bytom
Spišská Belá, Nová 543/12;
- Františkovi Hrušovskému
a manželke, bytom Spišská Belá,
Novomeského 1.
Predaj stavebných pozemkov
Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj 3 stavebných pozemkov v IBV S. Webera týmto
záujemcom:
1. Vladimír Rezniček a Ľubomíra Rezničeková, r. Gemzová,
Spišská Belá;
2. Daniel Gancarčík a Martina
Neupauerová, Spišská Belá;
3. Jozef Socháň a Tatiana
Socháňová, r. Maniaková, Kežmarok.
Supermarket v Spišskej Belej
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu o príprave výstavby supermarketu v Spišskej Belej na Ul. SNP (pri OMV
a motoreste Goral) a súhlasilo so
zriadením vecného bremena na
napojenie sa na inžinierske siete
k tomuto objektu cez pozemky
mesta len za podmienky vyriešenia pripomienok mesta v jeho
stanovisku k tejto výstavbe zo
dňa 28. 3. 2011 (viď www.spisskabela.sk v časti Dôležité doku-
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menty). V uvedenom prípade však
mesto (mestské zastupiteľstvo)
nerozhodovalo (ani nerozhodlo)
o povolení alebo nepovolení
takejto výstavby. Keďže takáto
výstavba je v súlade s územným
plánom mesta a pozemky, na
ktorých sa táto výstavby plánuje,
nie sú vo vlastníctve mesta (nepredávalo ich mesto), je mesto
(ako dotknutá obec, na ktorej sa
takáto výstavba má realizovať) len
v pozícii pripomienkujúceho subjektu a svoje vecné pripomienky
aj vznieslo dňa 28. 3. 2011. V súčasnosti začalo územné konanie.
Po vydaní územného rozhodnutia
bude prebiehať stavebné konanie.
V prípade splnenia všetkých podmienok je v zmysle stavebného
zákona stavebný úrad povinný
vydať stavebné povolenie na takúto výstavbu. Začiatok tejto výstavby však nie je známy a ani to,
aký supermarket akej spoločnosti
to nakoniec bude a kedy.
Investičné aktivity
Mestské zastupiteľstvo vzalo
na vedomie informáciu primátora mesta o prebiehajúcich
a pripravovaných investičných
aktivitách mesta:
1. dokončenie úpravy chodníkov na Slnečnej ulici a Hviezdoslavovej ulici a úprava priestranstva pri mestskom úrade;
2. príprava výstavby dažďovej
a spláškovej kanalizácie v IBV
Webera;
3. dokončenie oporného múra
na Hviezdoslavovej ulici;
4. vymenili sa okná na budove telocvične, školských dielní
a školskom byte Základnej školy
na Štefánikovej ulici;
5. prebieha kolaudácia vodovodu
v IBV Webera (výstavba bo ukončená už koncom minulého roka);
6. zrealizovanie odvodňovacieho kanála za Tatranskou
ulicou;
7. otvorenie cyklotrasy Spišská
Belá - Tatranská Kotlina.

Výjazdové zasadnutie vlády SR

• Aj budova rímskokatolíckej fary v našom meste dostáva nový vzhľad
- mení sa strešná krytina.

V stredu 6. apríla sa v Štrbe
uskutočnilo výjazdové zasadnutie
vlády SR za prítomnosti zástupcov
ZMOS-u a Únie miest Slovenska.
Predmetom tohto rokovania boli
aktuálne otázky a problémy, ktoré
sa dotýkajú fungovania miest
a obcí: financovanie miest a obcí,
zdaňovanie predaja a prenájmu
majetku miest a obcí, nezamestnanosť, sociálne služby, pomoc

v hmotnej núdzi, eurofondy,
príprava volebného kódexu, podpora separovaného zberu odpadu,
environmentálny fond, plnenie
prístupových záväzkov štátu v oblasti životného prostredia, privatizácia teplárni, komunálna reforma
a ďalšie témy. Tohto rokovania sa
zúčastnil aj primátor nášho mesta
ako člen predsedníctva ZMOS-u
a predseda sekcie verejnej správy.
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Predseda PSK o stredných školách

• Začala výstavba nového futbalového štadióna v našom meste. Stavebné
práce realizuje spoločnosť STAVING, s. r. o., Poprad.

Harmonogram - separovaný zber
odpadov v Spišskej Belej - 1. polrok 2011
TZV. VRECOVÝ SYSTÉM ZBERU
• Plasty, kovy, odev - 19. 5., 9. 6., 30. 6. (každý tretí týždeň)
• Sklo, papier, tetrapaky - 20. 5., 10. 6., 1. 7. (každý tretí týždeň)
• Biologicky rozložiteľný („zelený”) odpad - 16. 5., 30. 5., 13. 6.,
27. 6. (každý druhý týždeň)
TZV. SEPARAČNÉ HNIEZDA (SYSTÉM ZBERU DO NÁDOB)
Zber a vývoz nádob (kontajnerov)na separovaný zber na sídliskách
ale aj na uliciach (v tzv. separačných miestach) sa bude uskutočňovať
podľa potreby (len v prípade naplnenia týchto nádob).

Dňa 24. marca predseda Prešovského samosprávneho kraja
navštívil stredné školy v okrese
Kežmarok aj za účasti poslancov
PSK za náš okres (teda aj za účasti
primátor nášho mesta). Na stretnutí na Strednej odbornej škole
v Kežmarku (v Pradiarni) sa prediskutovalo vyradenie tejto školy
zo siete škôl - t. j. zrušenie tejto
školy a jej pričlenenie k Strednej
odbornej škole v Kežmarku na
Kušmierskej bráne (bývalé poľnohospodárske učilište). Cieľom
bolo prerokovať túto situáciu
spôsobenú zásadným znížením
počtu žiakov (zlý demografický
vývoj) a navrhnúť ďalší spoločný
racionálny postup. Dohodlo sa, že
terajšia škola od 1. 9. 2011 zostane v tejto budove v Pradiarni ešte
počas 2 nasledujúcich rokov (už
ale ako elokované pracovisko
pod SOŠ Kušnierska brána), aby
sa mohli dokončiť tie učebné
odbory, pre ktoré nie sú vytvorené najideálnejšie podmienky
na SOŠ KK (Kušnierska brána).
Druhou navštívenou školou bola
Stredná umelecká škola Kežma-

rok na Slavkovskej ceste. Tu
sa riešili priestorové problémy,
keďže škola funguje v prenajatých
priestoroch mesta Kežmarok. Tu
sa prítomní zhodli na tom, že táto
škola zostane na tomto mieste,
avšak bude potrebné doriešiť
ďalšie podmienky nájmu.
Treťou navštívenou školou
bola Stredná odborná škola
Kežmarok, Kušnierska brána.
Tu sa rozdiskutovali priestorové
podmienky pre činnosť tejto školy
v týchto jej súčasných priestoroch
(ide o priestory v majetku PSK)
po zlúčení s SOŠ v Pradiarni.
Avšak najviac diskutovanou témou tu bol problém s budovou,
ktorej sa nachádza Kežmarské
gymnázium, nakoľko túto budovu
má PSK (teda gymnázium) prenajatú od vlastníka - evanjelickej
cirkvi za cca 50 tis. eur ročne.
Táto vec nebola uzavretá a bude
predmetom ešte ďalších rokovaní
medzi kompetentnými. Zatiaľ sa
však žiadne sťahovanie nebude
konať a počká sa na nájdenia
racionálneho riešenia pre všetky
dotknuté strany.

Ak nebudeme viac separovať odpad, tak nám bude narastať
množstvo komunálneho odpadu uloženého do skládky odpadov, čo
bude zvyšovať náklady mesta na uloženie tohto odpadu, a to spôsobí
zvyšovanie poplatkov za odpad pre obyvateľov mesta. ZAČNEME
UŽ VŠETCI SEPAROVAŤ? Každý kg vyseparovaného odpadu
je reálnym znížením narastajúcich nákladov za uloženie odpadu. Je
lacnejšie separovať, ako ukladať odpad na skládke!!! Ak nechceme
všetci platiť viac, tak separujme viac a všetci.

Nová internetová stránka mesta
Mesto v súčasnosti pracuje na novej internetovej stránke mesta,
nakoľko tá súčasná je už prekonaná svojim dizajnom a aj svojou
štruktúrou a ťažko sa modifikuje a aktualizuje a je mále interaktívna.
Takže o niekoľko týždňov s novým dizajnom, s novou štruktúrou
a bohatším obsahom.

Rómsky problém a jeho riešenie
Dňa 24. marca sa uskutočnilo v Podolínci z iniciatívy
prednostky Obvodného úradu
v Starej Ľubovni už druhé stretnutie tzv. „okrúhly stôl” k téme
rómsky problém a jeho riešenie
za prítomnosti štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny p. Nicholsonovej
a generálneho riaditeľa Ústredia práce, soc. vecí a rodiny p.
Juraška. Tohto okrúhleho stola
sa zúčastnil aj primátor nášho
mesta ako zástupca kežmarského

regiónu na tejto diskusii. Štátna
tajomníčka informovala prítomných o pripravovaných zmenách
v sociálnej oblasti, hoci prítomní
poukazovali na nesystémovosť
a nekomplexnosť riešenia rómskeho problému (chýbajúce
jasná stratégia riešenia - navrhované opatrenia sú len opätovným
pokusom, otázne však, či aj
riešením). Uvedený okrúhly stôl
by sa mal pravidelne zvolávať
už ku konkrétnym navrhovaným
opatreniam a krokom.

• Mesto vpočas apríla vybudovalo protipovodňový kanál za Tatranskou
ulicou na odvedenie povrchových vôd.

Spoločenská kronika - marec 2011
Narodili sa:
Matej Frankovský, Liana Žoldáková, Lenka Olekšáková, Gregor
Pisarčík, Marco Šimco
Životného jubilea sa dožívajú:
Mária Mischeková 91 rokov, Mária Milistenferová 90 rokov, Irena
Kovalčíková 75 rokov, Emília Mačugová 75 rokov, Ing. Juraj Ježík
70 rokov, Alexander Pompa 70 rokov, Mária Kurucová 70 rokov
Navždy nás opustili:
Františka Rojeková vo veku 90 rokov, Helena Knutelská vo veku 87
rokov, Helena Bednarčíková vo veku 63 rokov, Božena Kollárová
vo veku 62 rokov, Ján Sloboda vo veku 21 rokov, Erik Šatala vo
veku 21 rokov
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Deň Zeme
22. apríl si každoročne obyvatelia našej planéty pripomínajú celosvetový Deň Zeme na podnet amerických študentov z roku 1970. Tí ako
prví začali upozorňovať na vznikajúce environmentálne problémy. Každoročne túto ekologicky zameranú aktivitu organizuje aj naše Centrum
voľného času. Pri tejto príležitosti vyberáme environmentálne aktivity,
do ktorých sa deti zapájajú. Deti si hravou formou a tvorivou aktivitou
pripomenuli vzťah k prírode poukazujúc aj na problémy, ktoré ohrozujú
našu planétu. Pri tejto príležitosti sme dňa 20.4.2011 pripravili aktivitu
„kreslenia na chodník” na danú tému pre deti nášho mesta. Zároveň
26. apríla deti zhotovovali „Veselé slniečka” z papiera, prírodných
a odpadových materiálov. Aj takto sa dá pripomenúť si tento deň.
CVČ Spišská Belá

Keď má vodička „sviatok”
Deň narcisov
15. apríl patril narcisom. Malý
kvietok narcisu, ktorý je symbolom
spolupatričnosti so všetkými, ktorí sa vyrovnávajú s onkologickým
ochorením, ste si mohli pripnúť na
svoj odev už po 15. krát. Do tejto
celoslovenskej akcie, ktorú organizuje Liga proti rakovine sa i tento
rok ako dobrovoľníci zapojili

učitelia a žiaci zo Základnej školy
na Štefánikovej ulici v Spišskej
Belej. Pod vedením pani učiteliek
Kostkovej, Baksovej a Dlugošovej
žiaci v tento deň vyzbierali sumu
916 €, čo je o 416 € viac ako za
minulý rok. Všetkým, ktorí sa do
tejto akcie zapojili, patrí srdečné
poďakovanie.

Modernizácia ZŠ Štefánikova
Mesto pripravuje postupnú modernizáciu aj budov Základnej školy na Štefánikovej ulici. Po výmene
okien na budove školskej družiny
a jedálne, boli v posledných
dňoch vymenené okná na budove
telocvične, dielní a školského bytu.
Nasledovať má výmena strešnej
krytiny na zadnej budove školy
a zateplenie strechy ako príprava

pred budúcim vytvorením učební
a kabinetov v tomto podkroví.
Zateplenie zadnej budovy školy,
telocvične, dielní a školského
bytu sa zrealizuje ešte v tomto
roku, ak mesto získa dotáciu zo
štátneho rozpočtu, o ktorú požiadalo podaním malého projektu.
V opačnom prípade sa zateplenie
budovy uskutoční v roku 2012.

„Prečo máš na krku zavesenú
papierovú kvapku?” opýtal sa
ocko Jožka, keď pre neho prišiel
do triedy. „Lebo dnes má vodička
sviatok,” znela odpoveď štvorročného chlapčeka. Iste nielen malý
Jožko, ale väčšina detí z našej materskej školy vysvetľovala cestou
domov svojím rodičom, čo sa to
dnes v škôlke udialo. V dňoch 21.
až 23. marca 2011 si deti v našej
MŠ prostredníctvom rôznych
aktivít pripomenuli Svetový deň
vody, ktorý je 22. marca. Učiteľky
zo 7. triedy Mgr. Pavla Malinová
a Mgr. Sylvia Ovčariková pripravili putovanie z triedy do triedy,
kde v každej zo štyroch tried deti
plnili rôzne úlohy. K uvedomeniu si, že čistá voda v niektorých
krajinách nie je samozrejmosťou,
nám pomáhala aktivita vylovenia
kúska jabĺčka z čistej vody z misky bez pomoci rúk. Deti neúnavne
skúšali ústami chytiť jabĺčko tak,
aby im pri tom voda nevošla do

nošteka. V ďalšej triede skladali
rozstrihané časti rastlinky a lepili
ju správne na papier, skladali slová z písmen. Tu si uvedomili, že
rastliny potrebujú k životu vodu.
Že je potrebná aj pre zvieratká si
pripomenuli v triede, kde svojimi
šikovnými prstami rozoskákali
papierové žabky do pripravených
jazierok. V štvrtej triede „lovili”
pomocou udice rôzny odpad zo
slepej mapy našej zemegule.
Keď celú plochu vyčistili, do
oceánov i na pevninu umiestnili
makety zvierat i ľudí. Za každú
splnenú úlohu dostali deti pečiatku na spoločnú papierovú kvapku.
Každý však dostal okrem sladkej
odmeny aj symbolickú kvapku
vody domov. Je na nás dospelých,
aby sme vypestovali u detí povedomie potreby chrániť prírodu,
vodu i vzduch, ktoré sú dôležité
pre život nás i ďalších generácií.
Mgr. Alžbeta Kisková,
učiteľka MŠ

Centrum voľného času, Zimná 47, 059 01 Spišská Belá,
tel. č. 052/459 15 22

Čo sme pre Vás pripravili
na mesiac MÁJ
09.05.2011

13.30 h

14.05.2011

08.00 h

18.05.2011

14.00 h

21.05.2011

08.00 h

22.05.2011
25.05.2011
30.05.2011
31.05.2011

15.00 h
08.00 h
14.00 h
14.00 h

31.05.2011

14.00 h

Deň matiek (CVČ)
- kreslenie na chodník
ZLATÝ BLYSKÁČ (rybník)
Slávnostné otvorenie rybníka
- súťaž detí v love rýb
Európsky týždeň aktivít (CVČ)
Záhady našej záhrady
- hry a súťaže v záhrade CVČ
Slovenské krásy v Slovenskom raji (SAD)
- turistická vychádzka
Beliansky majáles (rybník)
Challenge day - Deň športu v meste
Vyhodnotenie tajničky (CVČ)
„Zlatý kľúčik” - obvodová súťaž v speve
modernej piesne v kinosále mesta
Slávnostné ukončenie šk. roku 2010/2011
Zmena programu vyhradená!

Tvorivé dielne v CVČ
Tradícia obdarovávania šibačov a polievačov počas sviatkov Veľkej
noci maľovanými vajíčkami má najmä medzi Slovanmi dávne korene.
A preto pri príležitosti blížiacich sa Veľkonočných sviatkov sme v CVČ
počas tvorivých dielní ozdobovali vajíčka patchworkovou technikou
spolu s deťmi zo záujmových útvarov či s deťmi a dospelými prichádzajúcimi do CVČ. Táto nová technika zaujala všetkých.
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„Noty sú medzinárodná reč”
V sobotu, 26.3.2011 sme
sa ako členovia Belianskej dychovky zúčastnili tzv. „dychovkárskeho workshopu” (výmena
skúseností) v poľskom Jurgówe,
ktorý sa uskutočnil a ďalej bude
prebiehať v rámci projektu
Poľsko - slovenské konfrontácie
dychových hudieb Spiša a ktorý
za poľskú stranu koordinuje pán
Jozef Gurka z Jurgówa za pomoci
Františka Čongvu a Jána Soltysa
ako organizátorov. Jurgów je
malá obec s počtom obyvateľov
816, na čele so starostom pánom
Andrejom Pawlakom a hudba ju
sprevádza celý život. Tohto roku
sa v obci slávi stoosemdesiate výročie dychovej hudby v Jurgówe
- 180 lat Orkiestry Dętej.
Dychová hudba v Jurgówe
pôsobí pri ochotníckej požiarnej stráži v Jurgówe, v budove
požiarnej zbrojnice na poschodí
majú zriadenú škúšobnú miestnosť, bohatú na fotky od jej začiatkov až po súčasnosť a na už
nepoužívanú hudobné nástroje,
ktoré teraz slúžia ako dekorácia
na stenách. V tejto miestnosti nás
privítali rezkým pochodom, z ktorého sa nám podlomili kolená,
nakoľko hudba bola ohlušujúca
a krásna, kedže členov dychovej
hudby v Jurgówe je okolo 30
osôb, vrátane detí od jedenásť do
štrnásť rokov. Tie tam síce v sobotu neboli, až na chlapca, ktorý
ukážkovo zvládal hru na malom

bubne. Členmi dychovej hudby sú
aj dievčatá, slečny hrajúce na klarinet a saxofóny. Dychovú hudbu
v Jurgówe vedie profesionálny
hudobník pán Anton Malec, udierajúci na veľký bubon, s ktorým
skúšajú každý štvrtok a sobotu
po dve hodiny a spolu vystupujú
počas roka okolo dvadsať krát, na
rôznych svetských i duchovných
slávnostiach v Jurgówe a okolí.
Ani my sme sa nedali zahanbiť,
kedže dychová hudba v Spišskej
Belej má tiež bohatú tradíciu, hoci
sme mohli prísť iba v počte deväť
osôb. Môžeme si pripomenúť, že
korene vzniku dychovej hudby
v Spišskej Belej siahajú do roku
1881, keď po vzniku Dobrovoľného hasičského zboru vznikla
aj požiarnická dychová kapela,
hrajúca nielen pri pochodoch, ale
aj na tanečných zábavách. V roku
1926 sa utvorila Robotnícka dychová kapela, ktorá si vypožičiavala neobsadené hudobné nástroje
požiarnickej hudby. Záujem o túto
kapelu povzbudil k zvýšenej činnosti aj požiarnickú dychovku,
takže v meste boli dve kvalitné
dychové hudby, ktorých iniciatívu však prerušila druhá svetová
vojna. Našťastie sa roku 1951
stala centrom hudobného života
Tabaková továreň, ktorej dychová
kapela mala okolo dvadsať členov,
niektorých z bývalej Robotníckej
dychovej kapely a vystupovala
pri rozličných továrenských pod-

Odber krvi

len darcov, ale aj klientov nášho
zdravotníckeho zariadenia a tak
v kontexte ponúkať lepšie služby
v zdravotníckom sektore.
Naša klinika chce zvyšovať
informovanosť a spoluúčasť na
takýchto akciách, aby keď sa
v budúcnosti obzrieme späť, nebudeme musieť konštatovať, že
sme niektoré veci zanedbávali.
Týmto sa KLINIKA KOSTKA
odlišuje od ostatných zdravotníckych zariadení, ktoré o takýchto
aktivitách ani len nehovoria,
a preto chceme ponúknuť nový
pohľad na zdravotnú starostlivosť
a angažovanie sa v nej.
Tešíme sa, že sa v budúcnosti
stanete našími klientami a že
budeme môcť vždy konštatovať
zdárne zvládnutie problémov
v zdraví jednotlivcov nášho
regiónu.
Kolektív pracovníkov
Kliniky Kostka

Dňa 19. apríla 2011 sa uskutočnil odber krvi v zdravotníckom
zariadení KLINIKA KOSTKA
v Spišskej Belej. Odber krvi vykonávalo hematologicko-transfuziologické oddelenie 1. súkromnej
nemocnice v Košiciach-Šaci. Na
odbere sa zúčastnilo 40 darcov,
ktorí bez nároku na finančnú
odmenu darovali krv a tak vytvorili základ databázy pilotného
projektu spolupráce medzi KLINIKOU KOSTKA a Nemocnica
Košice-Šaca.
Cieľom spolupráce je ponúknuť klientom zdravotníckeho
zariadenia Klinika Kostka a darcom krvi možnosť realizovať
preventívne prehliadky v prestížnej nemocnici so špičkovým
vybavením. Preto budeme radi,
keď v budúcnosti budeme môcť
hovoriť o navyšovaní počtu nie-

ujatiach i na miestnych slávnostiach aj v širšom okolí. Známym
a obľúbeným vystúpením sa stal
najmä Koncert dychovej hudby
v Belianskej jaskyni. Dychová
kapela závodu Tabaková továreň
účinkovala do roku 1956 a potom,
roku 1961 po generálnej oprave
nástrojov z Požiarnej zbrojnice
začala pôsobiť dychová kapela
Ľudovej školy umenia v Spišskej
Belej, ktorá sa počas desaťročnej
činnosti zapájala do všetkých verejných osláv a programov a počet
jej členov v niektorých rokoch
stúpal aj na tridsať osôb.
Posledný zápis v kronike vtedajšej dychovej hudby v Spišskej
Belej je z júna 1999 a uvádza sa
v ňom, že v dôsledku nepriaznivého stavu dychovky, kde sa skúšok
zúčastňujú traja, štyria členovia,
bolo rozhodnuté ukončiť činnosť
dychovej hudby do neskoršej budúcnosti, kedy budú podmienky
na činnosť hudby priaznivejšie.
A tie nastali a v písaní kroniky
sa pokračovalo ďalej od 4. 3.
2009, keď z iniciatívy J. Olekšáka a J. Zentku sa dychová hudba
v Spišskej Belej opäť obnovila,
nacvičuje dvakrát týždenne
v priestoroch ZUŠ v Spišskej
Belej a v súčasnosti má 14 členov, z ktorých sme sa v tú sobotu

my deviati presunuli zo skúšobnej
miestnosti v jurgówskej požiarnej
zbrojnici do veľkej sály, kde sme
sa na spojených lavičkách svorne
v kruhu muzikou prekárali. Bol
to krásny zážitok. Po zahraní
časti ich pestrého moderného
repertoáru prišiel na rad náš,
potom opäť ich, prvotné rozpaky
sa prekonali a tak sme spoločne
hrali tango Cigánka, rôzne pochody a u oboch strán obľúbený song
Škoda lásky.
Po chutnom obede sme hrali
opäť a podvečer nás koordinátor
projektu Jozef Gurka oboznámil
s ďalšími spoločnými aktivitami,
ktoré nás čakajú. Dychová hudba
z Jurgówa do Spišskej Belej
zavítala 30. apríla 2011 a taktiež
bude vystupovať na slávnostiach
Dni mesta Spišská Belá v júni
2011 a my vystúpime 31. 7.
2011 v Jurgówe na Poľovníckych
dňoch. Dovtedy si vymeníme noty,
Belianska dychovka nacvičí jurgówske ľudové piesne, členovia jurgówskej dychovej hudby sa zhostia
zmesi našich ľudoviek, aby sme
sa s niektorými piesňami mohli
predstaviť na ďalšom spoločnom
stretnutí a hraní, na ktoré sa, ale to
hádam ani netreba dodávať, obe
strany už teraz veľmi tešia.
Bc. Tamara Čarnogurská

Pripravované kultúrne podujatia
• 15. mája - Svätofloriánska hasičská slávnosť spojená so svätou
omšou v rímskokatolíckom kostole
• 15. mája - Rybárske preteky
• 23. mája - Beliansky majáles
• 5. júna - Medzinárodný deň detí
• 10. - 12. jún - Dni mesta 2011 (miesto: športový areál Moskovská)
10. 6. Školy mestu - mesto školám - podujatia škôl v našom meste
11. 6. Poľovnícky juniáles - Streetbalový turnaj - Beliansky škovránok (regionálna prezentácia materských škôl) - bohatý kultúrny
program a najmä vystúpenie hud. skupiny HRDZA
12. 6. Regionálne hasičské preteky - Prezentácia spišskobelianskych
spolkov - bohatý kultúrny program a najmä vystúpenie hud. zoskupenia DIABOLSKÉ HUSLE (Ján Berky Mrenica ml. a spol.)
• 25. - 26. jún - Kaštieľne hry 2011
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II. lesnícka konferencia
Mestský podnik Spišská Belá
s.r.o. usporiadal dňa 18. marca
2011 v priestoroch reštaurácie
„Hučava” v Tatranskej Kotline
už druhú lesnícku konferenciu.
Zúčastnilo sa jej 38 účastníkov,
vrátane piatich členov mestského
zastupiteľstva, ktorí využili možnosť dozvedieť sa viac o problémoch hospodárenia v lesoch
nášho mesta.
Všetkých prítomných privítal
Ing. Miroslav Andráš, vedúci
lesnej správy. Riaditeľ mestského podniku Ing. Vladimír Klein
v úvodnom referáte zhodnotil rok
2010, poukázal na problémy a načrtol možné riešenia do budúcna.
Za predchádzajúci rok Mestský
podnik splnil finančný plán
a podarilo sa tiež udržať zamestnanosť. Lesná správa dosiahla za
minulý rok zisk 47 695 €. Náklady tvorili 1 750 000 € a tržby
1 798 000 €. V dôsledku zvýšenia
pestovnej činnosti, ukončenia
spracovávania kalamitného dreva a zníženia plánovaných ťažieb
budú však príjmy z mestských
lesov v budúcnosti podstatne
nižšie. Prioritou i pre tento rok
ostáva obnova lesa. Na lesnej
správe sa riešili predovšetkým
problémy súvisiace s likvidáciou
lykožrútovej kalamity, dokončovaním infraštruktúry lesných ciest
a skládok. Účastníci boli ďalej
oboznámení s problémami súvisiacimi s ťažbou v podmienkach
s najvyšším stupňom ochrany

prírody (Mestskému podniku do
tohto času stále nebola vyplatená
úhrada za ujmu v hospodárení
v súvislosti s najvyšším 5. stupňom ochrany prírody), s cenovou
politikou dreva a výrobkov z neho, rozširovaním lesných škôlok.
Prerokované boli problémy týkajúce sa krádeží dreva rómami
a pokút zo strany ochranárov.
Nasledovali odborné referáty:
Priebežné výsledky monitoringu
pokalamitného vývoja obnovy
v Tatrách podal Ing. V. Šebeň
z Národného lesníckeho centra Lesnícky výskumný ústav Zvolen.
Zameral sa na porovnanie Štátnych lesov TANAP-u a neštátnych lesov. Vo svojich záveroch
deklaroval správnosť opatrení,
ktoré lesná správa Mestského
podniku zrealizovala. Následne sa
predstavil Ing. F. Pisarčík - odborný lesný hospodár našich lesov,
ktorý referoval o problémoch
pestovania lesa na lesnej správe Mestského podniku umelou
a prirodzenou obnovou - prírode
blízke obhospodarovanie lesov
- objekt PRO Silva. Predstavil
projekt, ktorý je vypracovaný
na ploche 134 ha. Jeho základom
je myšlienka, že cieľom hospodárenia je aj šetrenie nákladov
pestovnej činnosti. S referátom
o podkôrnikoch v Tatrách vystúpil Ing. J. Ferenčík z Výskumnej
stanice Štátnych lesov TANAPu.
Prostredníctvom veľmi zaujímavého filmu o Tatrách, záberov

Otvorenie rybárskej sezóny
Dňa 14. mája sa (od 9.00 h) uskutočnia na Belianskom rybníku detské rybárske preteky Zlatý blyskáč a na druhý deň 15. mája (od 9.00 h)
budú na Belianskom rybníku Rybárske preteky dospelých rybárov,
ktoré otvoria novú rybársku sezónu Miestnej organizácie Slovenského
rybárskeho zväzu v Spišskej Belej.

a leteckých snímok informoval
o stálom rozširovaní sa podkôrnikovej kalamity.
Tejto téme bol venovaný aj
referát Ing. M. Andráša, ktorý
hovoril o problematike šírenia
kalamity podkôrníkového hmyzu
v mestských lesoch Spišská Belá.,
ktorý sa zameral najmä na bezzásahovú zónu a všetky problémy
z toho vyplývajúce.

Z odborných referátov prednesených na tejto i minuloročnej
konferencii plánuje Mestský
podnik Spišská Belá zostaviť
zborník, aby o jeho aktivitách
mohli byť informovaní všetci
občania nášho mesta.
Ing. Vladimír Klein,
riaditeľ Mestského podniku
Spišská Belá, s.r.o.

Ocenenie našich jaskyniarov
V sobotu 9. apríla sa v Dome
kultúry vo Svite uskutočnil už 20.
ročník Speleomítingu, tradičného
podujatia Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS), na ktorom
sa zúčastnili jaskyniari a priaznivci jaskyniarstva z celého Slovenska i z Českej republiky. Na tomto
podujatí majú všetky jaskyniarske
skupiny a kluby možnosť sa prezentovať, pochváliť sa so svojimi
celoročnými úspechmi a vymeniť
si svoje znalosti a skúsenosti. Aj
tento rok boli na tomto celoslovenskom podujatí prezentované
aktuálne výsledky speleologického prieskumu a výskumu jaskýň
a krasu u nás i vo svete a zaujímavosti z oblasti speleológie.
Tento jubilejný ročník bol
významný i pre Jaskyniarsku
skupinu Spišská Belá, ktorej
členom SSS udelila ocenenie za
„Významné objavy a aktivitu
v roku 2010, za cieľavedomé úsilie pri prieskume a dokumentácii
jaskyne Javorinka vo Vysokých
Tatrách, korunované novými
objavmi a spojením s Nádejnou
jaskyňou.” Za minulý rok v jaskyniach Javorinka a Nádejná

objavili, preskúmali a zmapovali
jaskyniari 500 metrov nových
priestorov, čím sa už systém
Javorinka-Nádejná predĺžil na
10 176 metrov s hĺbkou 410m,
a čím sa stále drží na popredných
priečkach v tabuľkách najdlhších
a najhlbších jaskýň Slovenska
(siedma najdlhšia a tretia najhlbšia jaskyňa), teda asi medzi šiestimi tisícmi známymi jaskyňami
Slovenska.
Súčasťou podujatia sú aj multimediálne prezentácie jaskyniarov
o objavoch, expedíciách, archeologických objavoch v jaskyniach
i novinkách z oblasti speleológie
za minulý rok. Výskumy v jaskyni Javorinka prezentovali
spišskobelianski jaskyniari Ľubo
Plučinský a Janko Lizák. Jaskyniari a návštevníci Speleomítingu
môžu každoročne oceniť najlepší
príspevok z domácich a zahraničných expedícií. V ankete za
najlepší domáci príspevok získali
tento rok ocenenie jaskyniari zo
Spišskej Belej.
Blahoželáme a želáme veľa
chuti a elánu pri ich výskumoch
a práci pod zemským povrchom.
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Realizáciou tohto projektu škola získala finanènú podporu, ktorá umožní
zlepši materiálne vybavenie školy, zlepší vyuèovací proces žiakom
realizáciou štyroch plenérov, exkurzií, odborným vybavením uèební,rozšírením
odbornej knižnice. Projekt taktiež ponúka možnos pedagógom na ïalšie
vzdelávanie a tým zvýšenie svojej odbornosti. Výstupom jednotlivých
realizovaných aktivít sú väèšinou nové uèebné texty, ktoré pomôžu hlavne
žiakom pri ich ïalšom štúdiu.
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Výročná správa Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o., za rok 2010
Mestský podnik je organizačne
tvorený z týchto úsekov:
1. Lesná správa, do ktorej
patrí stredisko mestských lesov
a stredisko píly
2. Správa stavieb a služieb,
do ktorej patrí stredisko stavieb,
stredisko služieb, stredisko separovaného zberu odpadu a stredisko kameňolomu
3. Ekonomická správa ktorú
tvorí celá administratíva podniku.
V spoločnosti sú zriadené nasledovné riadiace orgány:
1. valné zhromaždenie, ktoré
zastupuje primátor mesta spolu
s mestským zastupiteľstvom,
2. dozorná rada v počte 5
členov,
3. konateľ spoločnosti (zároveň riaditeľ podniku).
Mestský podnik Spišská
Belá, s. r. o., plánované úlohy za
hospodársky rok 2010 zabezpečoval svojimi vyššie uvedenými
správami. V rámci správ boli tieto
úlohy zabezpečované pracovníkmi v pracovnom pomere, ale vo
väčšom rozsahu dodávateľským
spôsobom. Za rok 2010 podnik
vykazuje priemerný prepočítaný stav vlastných pracovníkov
70 osôb z toho 17 technicko-hospodárskych pracovníkov.
Priemerný mesačný zárobok na
jedného pracovníka v pracovnom pomere bol dosiahnutý vo
výške 673,12 €. Dodávateľským
spôsobom boli vykonávané práce
hlavne na správe lesov. Na ostatných správach boli vykonávané
práce dodávateľským spôsobom
v minimálnej miere.
Na úseku investícií a inovácie
mechanizačných prostriedkov
podnik po prerokovaní v dozornej rade a súhlase valného zhromaždenia zakúpil v priebehu roka
nasledovné investície:
- automobil MITSUBISHI L
200 v hodnote 20 425 €,
- automobil RENAULT MASTER v hodnote 15 659 €,
- elektrocentráta HONDA
v hodnote 1 451 €,
- vibračné dusadlo v hodnote
2 220 €,
- sypač traktorový samonakladací v hodnote 5 696 €,
- kompresor C30 komp. s hadicami v hodnote 6 000 €,
- čistič vysokotlakový KARCHER v hodnote 1 643 €,

- kontajner na príves Pronar
T-185 v hodnote 5 700 €,
- server počítačovej siete
v hodnote 1 675 €.
K 31. 12. 2010 mal Mestský
podnik na svojich účtoch spolu
149 804,43 € (z toho fond rekultivácie - skládka predstavuje
87 989,82 € a rezervný fond
podniku vo výške 37 783,09 €
a ďalšie účty).
Výnosy podniku za rok 2010
boli vo výške 3 178 102,49 €.
Náklady podniku za rok 2010
boli vo výške 3 115 801,53 €.
Podnik za uplynulý rok dosiahol
hospodársky výsledok zisk vo
výške 62 300,96 €.
Jednotlivé strediská sa na
tomto výsledku podieľali nasledovne:
- stredisko lesov zisk 40 919 €
- stredisko služieb zisk 10 923 €
- stredisko separácie strata
73 761 €
- stredisko píly zisk 6 779 €
- stredisko stavieb zisk 32 666 €
- stredisko kameňolom zisk
44 629 €
Podnik ako celok vykazuje
hospodársky výsledok zisk. Do
záporných čísiel sa v hodnotenom
roku dostalo len stredisko separácie, ktoré bolo zapríčinené nedosiahnutím plánovaných tržieb.
V nákladoch podniku je aj
odvod finančných prostriedkov
do rozpočtu mestu v roku 2010
v celkovej výške ....... EUR (o túto sumu boli znížený hospodársky
výsledok podniku).
Stredisko lesov
Hlavnou úlohou lesnej výroby
bolo opäť prednostné spracovanie
kalamitného dreva (tzv. náhodné
ťažby), čo je zákonnou povinnosťou vlastníka alebo užívateľa lesa
(ustanovenie § 28 zákona NR SR
č. 326/200 Z. z. o lesoch). Celé
toto naše snaženie bolo počas
roka 2010 ovplyvnené konkurenciou na trhu s drevnou hmotou.
Vzhľadom k tomu, že podkôrný
hmyz napadá už aj „tenčinu”,
ktorú je pomerne ťažko umiestniť
na trhu , naše možnosti boli dosť
obmedzené hlavne v cenových reláciách. Najviac na hospodárenie
mestských lesov vplýva fakt, že
vyťažená drevná hmota je čoraz
viac menej kvalitná, to spôsobuje
zaradenie predávaného dreva do

nižšej kvalitatívnej triedy a tým aj
do nižšej odbytovej ceny.
Hospodársky výsledok bol
ovplyvňovaný aj tým, že sa nám
zvyšovali náklady na samotnú
ťažbu drevnej hmoty najmä
z dôvodu ťažby v ťažko dostupných lesných porastoch, kde bolo
potrebné použiť osobitné ťažbové
postupy /napr. lanovky/. Z týchto
dôvodov náklady na ťažbu dreva
narastali a pri nekvalitnej drevnej
hmote predajné ceny boli ovplyvňované možnosťou trhu.
Náklady strediska lesov za
rok 2010:
- zalesňovanie - 51 283,82 €
- príprava plôch pre umelú obnovu lesa - 80 991,54 €
- ochrana mladých les. kultúr
proti burine - 37 316,77 €
- ochrana mladých les. kultúr
proti zveri - 8 349,68 €
- výsek krovia - 6 101,54 €
- prerezávky - 25 374,42 €
- ochrana lesa - 1 857,61 €
- komplexná výroba dreva (ťažba, približovanie, manipulácia)
- 653 486,00 €
- oprava a údržba zvážnic 21 638,38 €
- oprava údržba ciest - 6 806,05 €
- zber lesného semena - 714,08 €
- výroba sadeníc v škôlkach
- 13 942,20 €
- stráženie lesa mestskou políciou - 13 287,08 €
- výrobná réžia lesnícka 15 622,11 €
Pestovná činnosť
Obnova lesa - umelou obnovou lesa bolo zalesnené 53,79 ha
s priemerným nákladom na 1 ha
je 953,40 €.
Príprava plôch pre umelú obnovu lesa - na tomto výkone boli
vyčistené plochy na zalesňovanie
na rozlohe 34,41 ha s priemerným
nákladom na 1 ha 2 354 €.
Ochrana mladých lesných
porastov proti burine - na tomto
výkone bolo ošetrené 144,13 ha
s priemerným nákladom na 1 ha
258,91 €.
Ochrana mladých lesných porastov proti zveri - touto ochranou
Realizácia dreva
Sortiment
Piliarske výrezy IIIA / IIIB
Piliarske výrezy III C
Vlákninové drevo
Palivo z OM
Celkom
Predaj na pni

bolo ošetrené ha priemerným nákladom na 1 ha 76,06 €.
Prerezávky - boli vykonané na
ploche 113,15 ha s priemernými
nákladmi na 1 ha 224,25 €.
Ťažbová činnosť
Ťažba dreva bola zameraná
na odstraňovanie vetrovej kôrovcovej kalamity. V hodnotenom
roku bolo komplexnou výrobou
dreva (ťažba, približovanie,
manipulácia) spracované 49 007
m3 s priemerným nákladom na
1 m3 13,33 €. Predaj na pni bol
realizovaný v množstve 2 036 m3.
Celkom bolo vyťažené 51 043 m3
drevnej hmoty. Samovýroba bola
v množstve 1 264 m3.
Ťažba podľa škodlivých činiteľov:
podkôrny hmyz - 42 975 m3
vietor - 6 032 m3
Ťažba podľa druhu:
ihličnatá - 48 891 m3
listnatá - 116 m3
Ťažba dreva podľa drevín:
smrek - 46 370 m3
smrekovec - 146 m3
jedľa - 1 445 m3
borovica - 841 m3
buk - 36 m3
ostatné list. - 39 m3
Realizácia dreva (viď tab.)
V pláne sa počítalo s priemernou realizačnou cenou 31,66
€ a dosiahnutá bola vo výške
31,43 €. Rozdiel medzi plánovanou realizačnou cenou a skutočne
dosiahnutou cenou je 0,23 €. Tento rozdiel je minimálny a vznikol
práve vyšším podielom menej
kvalitného dreva na celkovom
množstve predanej hmoty.
V roku 2010 bola realizovaná výstavba novej lesnej cesty
KOTKA nad Lendakom v rámci
čerpania prostriedkov na zachovanie lesov Mesta Spišská Belá
poškodených škodlivými činiteľmi a zvýšenie ich ochrany pred
požiarmi z eurofondov vo výške
578 699 €. Kolaudácia stavby bola
v decembri 2010.

množstvo tržby celkom
m3
v€
9 555
429 490
25 595
764 100
10 884
263 595
838
14 530
46 872
1 473 430
2 036
15 682

€/m3
44,95
29,85
24,22
17,34
31,43
7,70

STRANA 11
(Dokončenie)
Stredisko služieb
Stredisko zabezpečovalo verejné služby pre mesto a spádové
obce (odvoz komunálneho odpadu, jeho uloženie, rekonštrukcia
a údržba verejného osvetlenia,
údržbu mestských komunikácii
a pod.). Plánované náklady boli
za stredisko dodržané.
Stredisko separácie
V tržbách oproti plánu nenastal
obrat oproti minulosti, pretože
plánovaná strata bola zvýšená
o 20 772 €. Stredisko neustále
zápasí s odbytovými problémami
na trhu. Aj napriek zvýšenému
úsiliu počas roka táto strata bola
neodvratná vzhľadom k tomu, že
situácia s odbytom vyseparovaných komodít je na Slovensku
veľmi zlá. Na tomto stredisku
nevidíme ani v blízkej budúcnosti
nejaké zlepšenie tejto nepriaznivej
situácie, pokiaľ štát nezmení prístup
k problematike podpory sperovaného zberu odpadu. V súčasnosti je
finančná podpora štátu úplne minimálna, ceny za predaj jednotlivých
vyseparovaných zložiek odpadu sú
veľmi nízke a náklady na separáciu
odpadu (najmä na jeho doseparo-
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vanie - t. j. dočistenie, dotriedenie
odpadu) narastajú.
Stredisko píly
Na stredisko sa prijalo 3 794
m3 drevnej hmoty. Všetka hmota
bola z vlastnej produkcie. Ročná
produkcia píly v 2010 bola nasledovná:
Druh reziva:
- omietané rezivo 2 370 m3
- odrezky 990 m3
- piliny 443 m3
Celková výťažnosť z porezu bola
dosiahnutá vo výške 62,34 %.
Stredisko stavieb
Toto stredisko v priebehu roka
realizovalo stavebné aktivity plánované mestom a realizovalo aj
stavebné práce v rámci projektu
„Rekonštrukcia centra mesta”
spolufinancovaného z fondov
EÚ. Stredisko dosiahlo kladný
hospodársky výsledok.
Mestský podnik ako celok dosiahol kladný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 59 254,37
€. Tento zisk sa previedol do rezervného fondu podniku.
Ing. Vladimír Klein,
riaditeľ podniku

„Sme jedineční”
Dňa 8. apríla si Rómovia na
celom svete pripomenuli svoj
sviatok - Medzinárodný deň Rómov. Tento deň si svetová verejnosť pripomína na počesť prvého
svetového stretnutia Rómov, ktoré
sa konalo v dňoch 8. - 12. apríla
1971 v Orpingtone pri Londýne.
Na kongrese sa dohodli na prijatí
svojich národných symbolov rómskej hymny a vlajky.
Do osláv Dňa Rómov sa zapojila aj Špeciálna základná škola

v Spišskej Belej a pripravila podujatie pod názvom „Sme jedineční”. Na podujatí zaznela rómska
hymna „Gelem,gelem” a bohatý
kultúrny program pripravili pozvaní hostia: Združená stredná
škola Dunajská Streda, detašové
pracovisko Kežmarok, Centrum
voľného času Rakúsy a hudobná
skupina Jek Drom z Krížovej
Vsi. Všetci žiaci i pedagógovia
si z tohto podujatia odniesli pekné
zážitky a na príjemnú atmosféru
budú radi spomínať.
Mgr. Vlasta Zamišková

STRANA 12

Spišskobeliansky spravodaj

CHALLENGE DAY - Medzinárodný deň výzvy k pohybu
Poslednú stredu v máji (25.
mája 2011) sa Mesto Spišská
Belá zapojí do národnej súťaže
miest v pohybových aktivitách
CHALLENGE DAY- Deň výzvy.
Obyvatelia súťažiacich miest sa
počas podujatia zapájajú do ľubovoľných pohybových aktivít,
zvyšujúcich pulzovú frekvenciu
ako napr. chôdza, beh, bicyklovanie, tanec, aerobic, športovo-pohybové hry, kolektívne hry ...
v trvaní nepretržite 15 minút. Do
aktivít Challenge Day sa zapoja aj
školy a školské zariadenia mesta

Spišská Belá.
CHALLENGE DAY je predovšetkým zábavným dňom, ktorý
formuje uvedomelosť a nadšenie
pre zdravý a aktívny životný štýl
občanov v zúčastnených mestách
a v celej krajine. Deň športu pre
všetkých, kde sa mestá prezentujú, má širokú športovú podstatu.
Všetci obyvatelia mesta tvoria tím
„súperiaceho” mesta a súťažia so
svojim „rivalom” v priateľskom
súboji. Podstatou je zúčastniť sa,
urobiť možno prvý krok v pohybových aktivitách, odbúrať stres

Výročia mesta v roku 2011
Viete, že v roku 2011 si v našom meste pripomíname:
• 740. výročie udelenia mestských práv Spišskej Belej
• 160. výročie narodenia MUDr. Michala Greisigera
• 120. výročie narodenia poslednej barónky kaštieľa Strážky Margity
Czobelovej
• 100. výročie organizovaného športu v Spišskej Belej

Dražba keramických prác detí
Tóny orientálnej hudby a tanec
brušnej tanečnice uviedli dražbu
keramických prác detí s mentálnym postihnutím dňa 25. marca
2011 v Galérii u anjela v Kežmarku. Dražili sa jedinečné misy
z hliny s motívom orientálnych
látok, zdobených tekutým zlatom
a platinou a exotické šperky, ktoré
vytvorili deti počas stretnutí keramického krúžku v ŠZŠ v Spišskej
Belej. Krúžok vznikol z grantovej
podpory Nadácie COOP Jednota
Slovensko, vedený pedagógmi
a keramikárom Petrom Smikom
s manželkou. Každá misa mala
vlastné meno a charakterizovala
vlastnosti tajomnej ženy Orientu. Veľké emócie, vysoké sumy
za dražené predmety a potlesk
uznania sa ozýval galériou a potešil predsedníčku OZ Zlatá rybka
PaedDr. Renátu Smoroňovú, pretože práve tam získané finančné
prostriedky poputujú. Konečná
vydražená suma bola 4 300 €
a bude slúžiť na napĺňanie cieľa
OZ Zlatá rybka - plniť želania

Viac aktuálnych
informácií
získate
na www.
spisskabela.sk

a pomáhať deťom s mentálnym
a kombinovaným postihnutím,
minoritnej rómskej populácii
a sociálne slabým a odkázaným.
O dražbu bol veľký záujem
u priateľov školy a OZ Zlatá rybka, sponzorov a podnikateľov.
Zúčastnil sa aj primátor Spišskej
Belej JUDr. Štefan Bieľak.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu.
PaedDr. Eva Selnekovičová

každodenného života a v neposlednej rade zabaviť sa a stráviť
príjemný deň.
Príďte podporiť svoje mesto
od 9.00 do 14.00 h pred obchodný dom a popoludní od 14.00
do 16.00 h do záhrady Centra
voľného času. Uvítame aj návštevníkov nášho mesta, ktorí tiež
svojou 15 minútovou pohybovou
aktivitou prispejú k naplneniu
cieľov CHALLENGE DAY-
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Dňa výzvy.
Potešíme sa aj aktívnym rodinám, podnikom, zariadeniam,
ktoré sa tiež zapoja do Challenge
Day na vlastných pracoviskách,
v rodinách, v prírode, nahlásia to
do Centra voľného času, podpíšu
prezenčnú listinu. Poteší nás aj fotodokumentácia z vašich aktivít.
Bližšie informácie na adrese:
CVČ Zimná 47, Spišská Belá, tel.:
052/45 915 22.
Organizačný tím CHALLENGE DAY Spišská Belá

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš...
Posledný deň v mesiaci kníh sa
v bývalej kinosále mesta Spišská
Belá stretli všetci, ktorých spája
láska k umeleckému prednesu poézie a prózy slovenských autorov.
Po privítaní odbornej poroty a víťazov školských kôl zo siedmych
ZŠ z podtatranskej oblasti, sme
sa ocitli v kráľovstve literárneho
sveta. Popoludnie umeleckého
slova pripravilo centrum voľného času v spolupráci s mestom
Spišská Belá. Zúčastneným recitátorom tieto príjemne prežité
chvíle bude pripomínať diplom
a knižná cena.
Víťazi súťaže „SLOVENČINA MOJA KRÁNE TY ZVUKY MÁŠ....”
I. kategória:
1. miesto: Patrik Gallik (ZŠ
Lendak)
2. miesto: Karin Majerčáková (ZŠ
J. M. Petzvala)

3. miesto: Kristína Pisarčíková
(ZŠ Štef. Sp. Belá)
II. kategória:
1. miesto: Mária Jasňáková (ZŠ
Lendak)
2. miesto: Samuel Putovný (ZŠ
Štef. Sp. Belá)
3. miesto: Denisa Vnenčáková
(ZŠ J. M. Petzvala)
III. kategória:
1. miesto: Kristína Majerčáková
(ZŠ Lendak)
2. miesto: Eva Slodičáková (ZŠ J.
M. Petzvala)
3. miesto: Dávid Špak (ZŠ Lendak)
IV. kategória:
1. miesto: Ondrej Hudaček (ZŠ
Lendak)
2. miesto: František Gallik (ZŠ
Lendak)
3. miesto: Mária Diana Palušáková (ZŠ J. M. Petzvala)
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Marec „Mesiac knihy” v mestskej knižnici
Je mesiac marec „Mesiac knihy” a tak sa skúsme zamyslieť nad
tým, kedy sme naposledy listovali
v knihe, kedy sme prečítali aspoň
krátku rozprávku svojim najmenším. S knihami sa stretávame od
útleho detstva a aj dnes v dobe
nových informačných technológii
mnohí z nás uprednostnia trávenie
voľných chvíľ práve pri knihe.
V tomto čase svoju činnosť
aktivizuje aj Mestská knižnica
v našom meste častými stretnutiami s používateľmi knižničných
služieb. Zúčastnili sa ich najmladšie deti - škôlkári, deti, ktoré navštevujú školské klub a žiaci oboch
základných škôl. Pre najmenších

sme prichystali krásne ilustrované
knihy, hovorili sme o rozprávkach,
v ktorých víťazí dobro nad zlom.
Deti spoznávali prvé jarné kvety
a nezabudli pripomenúťaj blížiace
sa sviatky jari - Veľkú Noc a ňou
spojenými zvykmi.
Knižný trh je v súčasnej
dobe veľmi bohatý, nájdeme tu
knihy pre všetky kategórie. Že
čítanie môže byť aj malým dobrodružstvom sa presvedčili žiaci
I. vekového stupňa, ktorým sme
predstavili knihy s pomôckami
(superlupa, magická hviezda,
okuliare 3D, CD). Nechýbali ani
poučné rozprávky od slovenskej
spisovateľky M. Mikovej s témou

ochrany prírody „Sídlisková víla”,
dodržiavanie osobnej hygieny
„Nahnevaný zúbok” a o dobrých
ľudských vlastnostiach „Schody
do neba.”. Starší žiaci sa na návštevách dozvedeli o možnostiach
využitia knižničných služieb
- online katalóg, zoznamy literatúry na určité témy (rešerše), ako
získať knihu prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej
služby. Čo je literatúra faktu? Aj
na takéto otázky dostali návštevníci odpoveď.
Dňa 17. marca prijal naše

Matematická olympiáda inak
Žiaci ŠZŠ sa radi zúčastňujú
rôznych súťaží a olympiád napriek svojmu handicapu. Tiež
chcú zažívať pocit úspechu
a vlastnej realizácie. O tom,
že sa im aj darí svedčí účasť
dvoch žiačok a víťazstvo Silvie
Horváthovej v VI. ročníku regionálneho kola MATEMATICKEJ
OLYMPIÁDY pre žiakov špeciálnych základných škôl. Olympiádu

zorganizovala Spojená škola vo
Veľkej Lomnici dňa 12. 4. 2011.
Ôsmačka Silvia svojimi znalosťami zanechala za sebou štrnásť
chlapcov a dievčat 8. a 9. ročníka
špeciálnych škôl a špeciálnych
tried základných škôl.
Tešíme sa z úspechu a veríme,
že bude takto usilovne pracovať
v škole naďalej.
PaedDr. Eva Selnekovičová

• Víťazi matematickej olympiády
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pozvanie známy slovenský astronóm, cestovateľ, rodák z neďalekých Spišských Hanušoviec
RNDr. Vojtech Rušin, Dr.Sc.
- autor kníh o M. R. Štefánikovi
a knihy „Zážitky v tieni Mesiaca”.
Autor prezentoval svoju prácu,
cestovateľské zážitky za zatmeniami slnka v rôznych krajinách
sveta žiakom obidvoch základných škôl. Tohto podujatia sa
zúčastnili aj občania so záujmom
o tieto témy.
Spracovala: Eva Janusová,
vedúca knižnice
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Z denníka mestskej polície (marec 2011)
5. marec
Len pred niekoľkými týždňami
sa v médiach objavila informácia
od čelných predstaviteľov našej
vlády, ktorí sa zmienili o rozdávaní potravín pre „vybraných”
obyvateľov Slovenska. Na túto
ponuku okamžite zareagovala
Slávka G. zo Slnečnej ul., ktorá
sa v blízkej predajni na tej istej
ulici dožadovala nákupu raňajok
pre celú rodinu. Jej požiadavka
mala netypické zloženie, ktoré
malo pozostávať z niekoľkých
fliaš piva, lacného vína a cigariet.
Ako hovoria naši susedia Češi:
„bez penez do hospody nelez”,
celý sobotňajší nákup sa skončil
hádkou menovanej s predavačkou. No možno aj tento incident
urýchli rozhodnutie našej vlády
zaviesť e-pay platobné karty pre
poberateľov dávok v hmotnej
núdzi v čo najskoršom termíne.
11. marec
V piatok dopoludnia sa miestom školského vyučovania pre
mladistvého Vladimíra N. z Ulice
Petzvalovej stal jeden vchod do
bytovky na Mierovej ulici. Cez
umiestnenú kameru na sídlisku
sme si mohli pozorne pozrieť,
ako prebiehal vyučovací proces
u menovaného. Po krátkom posedávaní si z tašky vytiahol fľašu
s pivom a veselo si z nej popíjal
v prítomnosti svojich kamarátov. Po príchode policajtov bol
mladistvý Vladimír predvedený
na oddelenie MsP. Tam počas
bezpečnostnej prehliadky bol
u menovaného objavený zaujímavý kontraband: fľaša so 60 %
alkoholom a čo je zaujímavejšie,
bolo náradie na fajčenie marihuany a prázdny igelitový sáčok,
v ktorom bolo veľmi malé množstvo tejto drogy. Po tomto zistení
sme vyrozumeli kolegov zo štátnej polície, ktorí si menovaného
zobrali na „krátky” rozhovor na
miestne oddelenie PZ.
13. marec
To, že mestskí policajti nie
sú len prísni, ale majú aj zmysel
pre humor, svedčí aj táto udalosť.
O trochu recesie do unudenej
nočnej zmeny sa postarali hliadke MsP „neznáme osoby”, ktoré
umiestnili záchodovú misu na
chodník pred vchodové dvere
do reštaurácie pod vežou. Odkiaľ
misu mládenci zobrali ostane
záhadou, ale takáto forma zábavy je lepšia ako poškodzovanie
spoločného majetku.

16. marec
Komunikovať so svojím okolím formou dymových signálov
v našom meste sa v popoludňajších hodinách rozhodla Magdaléna H. z Štefánikovej ulice, ktorá
pri spaľovaní záhradného odpadu
kompletne vydymila celé okolie.
O takýto druh komunikácie
však nemali záujem obyvatelia
okolitých domov a tak privolali
hliadku MsP. Za uvedený skutok
bude menovaná pani vyriešená
blokovou pokutou.
22. marec
Ako červená niť sa vinú
susedské spory obyvateľov bytového domu na Slnečnej ulici.
Tentokrát oznámila Slávka G. na
oddelení MsP hádky a nadávky
podnapitej Ivety K., ktorá sa
dožadovala vrátenia televízneho
prijímača a elektrického variča.
Po spracovaní oznámenia bol
spis odstúpený na správne konanie
a my s „napätím” očakávame, čo
nám prinesie ďalší mesiac.
24. marec
Človek mieni, pán Boh mení.
Takýto bol aj osud pána Ľudovíta H. zo Štefánikovej ulice, ktorý
opätovne po mesiaci padol do náručia hliadky MsP. Toto spoločné
stretnutie však súviselo s prichytením menovaného v priestore
staveniska pri obchodnom dome,
kde kradol rôzne kusy dosák.
V prípade Ľudovíta H. sa týmto
jeho skutkom už čaša naplnila
a jeho „služobné” návštevy rôznych stavenísk v meste sme museli už ukončiť.
25. marec
V skorých ranných hodinách
sa v priestore mestského úradu
odohral incident, ktorý sa veľkými písmenami zapíše do histórie
všetkých dotknutých osôb. Obyvateľ mesta Dušan B. zo Zimnej
ulice sa pravdepodobne pokúsil
vyriešiť svoje životné problémy
netradičným spôsobom a sekerou
ohrozoval 2 pracovníčky MsÚ,
pričom ňou poškodil výpočtovú
techniku u nich. Za tento skutok
bol menovaný obvinený z trestných činov nebezpečného vyhrážania sa a poškodzovania cudzej
veci.
V poobedňajších hodinách sa
pokúsili zažiariť na boxerskom
nebi Igor S., z Ulice Hviezdoslavovej a Milan B. zo Štefánikovej
ulice, ktorí sa pred predajňou
Večierky na Hviezdoslavovej
ulici vzájomne napádali. Keďže

hliadka MsP bola v tom čase
na kontrole mestských lesov,
policajt zaradený v stálej službe
musel vykonať služobný zákrok
sám a bitku ukončiť.
Aby však bola denná zmena
„úplná”, hliadka vykonávajúca
kontrolu v mestských lesoch prichytila pri rúbaní stromu Igora P.
z osady v Rakúsoch. Po krátkej
naháňačke sa policajtom podarilo
dolapiť hendikepovaného hluchonemého zlodeja. Hoci sa menovaný akokoľvek vyhováral na svoj
hendikep, svojej zodpovednosti
za krádež sa „nezbaví”.
28. marec
Na pravidelnej potulke ulicami
mesta v popoludňajších hodinách
natrafila hliadka MsP na skupinku
4 mládencov sediacich na železnom zábradlí na križovatke ulíc
Novej a Hviezdoslavovej, pričom
boli všetci videní pri konzumácii
lacného vína. Po príchode hliadky k nim, jeden z mládencov začal
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pod vplyvom alkoholu s policajtmi „nevhodne” komunikovať
a keďže odmietol prezradiť svoju
totožnosť, bol predvedený na oddelenie MsP. Tam bolo zistené, že
naším utajeným agentom je Marek
M. z Kúpeľnej ulice, ktorý aj tu
pokračoval vo svojej komunikácii a presviedčaním policajtov
o svojej pravde. A tu je niekoľko
viet zo spoločnej konverzácie: Pil
ste? „Nie. Pijem len na Vianoce
a Silvestra.” Tak vám dáme fúkať. „No a čo, že som pil.” Tak
prečo ste pil na ulici? „ Pil som
so svojím svokrom.” Vyriešime
to u nás blokovou pokutou? „
Ja nie som ako tí z Krížovej Vsi.
Zájdem do bankomatu a vyberiem
z účtu, koľko len chcem. Peňazí
mám dosť.” Dobre, tak to bude
10 €. „Nóóó ....potom, ale budete
musieť počkať do 22. apríla.”
Spracoval: Ing. Ján Majerčák,
náčelník MsP

KONTAKTY

na Mestskú políciu v Spišskej Belej:
tel.: 052/459 15 55
mobil: 0915 905 638
e-mail: msp@spisskabela.sk

Spišskobeliansky spravodaj

STRANA 15

Veľkonočný volejbalový turnaj
V sobotu 16. apríla 2011 sa
konal Veľkonočný volejbalový
turnaj. Turnaj bol odohratý v telocvični ZŠ J. M. Petzvala a zúčastnilo sa ho 6 družstiev, ktoré
hrali v 2 základných skupinách
na 2 skrátené sety (do 20). Za
najlepšieho hráča turnaja bol vyhlásený Ján Ogurčák z víťazného
timu Trusalová. Najlepším trom
tímom primátor mesta Štefan
Bieľak, viceprimátor Jozef Kuna
a Juraj Pešta odovzdali športové
trofeje. Za prípravu a priebeh

turnaja ďakujeme všetkým, ktorí
sa podieľali na organizácii tohto
turnaja, Základnej škole J. M. Petzvala a za občerstvenie a servis
motorestu Goral.
Konečné poradie:
1. miesto: tím Trusalová
2. miesto: tím Spišská Belá
3. miesto: tím Ski Bachledová
4. miesto: tím Ferneťáci
5. miesto: tím Poprad - Smädné
krky
6. miesto: tím Tatrafit
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Konečná tabuľka 1. ligy žien skupiny Východ:
Por. Družstvo

Zápasy

Výhry

Prehry

Dal

Dostal

Body

1

MBK Ružomberok B

12

9

3

782

685

21

2

TYDAM UPJŠ Košice

12

8

4

781

758

20

3

BK EILAT Prešov

12

7

5

735

687

19

4

ŠŠK SOUŽ Košice

12

6

6

869

829

18

5

MBK Spišská Belá

12

5

7

720

805

17

6

MBK L. Mikuláš

12

5

7

761

784

17

7

ŠKBD Sp. Nová Ves

12

2

10

672

772

14

O konečnom poradí na 5. - 6. mieste rozhodli vzájomné zápasy.

Vyhlásenie najlepších športovcov
okresu Kežmarok za rok 2010
Dňa 25. marca sa v Spišskej
Starej Vsi už po 12-krát uskutočnilo (aj za prítomnosti primátora
nášho mesta) slávnostné vyhodnotenie výsledkov ankety „Najlepší
športovec okresu Kežmarok za rok
2010”. Popri tom boli odovzdané

ocenenia aj dlhoročným športovcom a športovým funkcionárom.
Túto akciu každoročne organizuje Mesto Kežmarok a neziskový
fond Športovci okresu Kežmarok
a finančne ju podporuje aj naše
mesto.

Hokejbal
V sezóne 2010/2011 sa Kežmarok zúčastnil Slovenskej hokejbalovej
extraligy chlapcov U16, kde aj naše mesto malo zastúpenie troch hračov: Lukáš Zadžora, Peter Kiska a Denis Kundľa, ktorí sú hračmi ŠSZČ
Fighters Spišská Belá a hrali za Kežmarok na hosťovaní. V poslednom
hranom turnaji si výhrou proti Bratislave 8:3 zabezpečili Kežmarčania
3. miesto. Srdečne blahoželáme chlapcom a prajeme im ďalšie hokejbalové úspechy.
Miroslav Burdíček

Každýznástúživytvoriƛsidomovpodűa
vlastnýchpredstáv.Radisaobklopujeme
vecami,ktorénajviacdotvárajújeho
neopakovateűnúatmosféru.Našu
domácupohoduvšakmôžunarušiƛ
neēakanésituáciespôsobenéživelnou
pohromou,krádežou,vandalizmomēi
škodouktorúsmenechtiacspôsobili
našimsusedom.


Svojmajetoksitrebachránië!
až30%akciovázÍavanapoisteniemajetku,fyzickýchosôbod1.5.2011
kontakt:
tel.:0907336990
mail:grunvalsky@kpas.sk
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FUTBALOVÉ SÚŤAŽE

Veľkonočný hokejbalový turnaj

Aktuálna tabuľka - 1. „Kamzík” trieda Podtatranského futbalového zväzu
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klub
FC POPRAD-VEĽKÁ
MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ
OFK VIKARTOVCE
OFK KRAVANY
ŠK Zemedar POPRAD-STRÁŽE
OŠK SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Slávia Dunajec SPIŠKÁ STARÁ VES
FK VEĽKÁ LOMNICA
OFK VEĽKÝ SLAVKOV
Partizán VERNÁR
Tatran MLYNČEKY
TJ Družstevník BATIZOVCE
1. FC MENGUSOVCE
TOPOREC
TJ Baník HORKA
OFK JÁNOVCE

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
16
15
14
13
11
11
11
10
9
7
9
7
6
5
5
3

R
5
4
4
3
5
3
3
4
2
6
0
3
1
3
1
1

P
1
3
4
6
6
8
8
8
11
9
13
12
15
14
16
18

Skóre
84:24
56:31
66:48
59:31
47:31
43:32
46:44
54:47
40:48
33:36
35:49
40:63
40:68
31:44
39:54
16:79

Body
53
49
46
42
38
36
36
34
29
27
27
24
19
18
16
10

+ Body
23
13
13
9
8
3
3
1
-4
-9
-6
-9
-17
-15
-14
-23

V dňoch 20. a 21. 4. sa
uskutočnili hokejbalové turnaje
v Kežmarku za účasti aj našich
hokejbalistov. Pre naše mládežniské družstva to bola príprava
na majstrovstvá Slovenska,
ktoré sa uskutočnia vo Vrútkach
a v Nitre.
Výsledky Veľkonočného
hokejbalového turnaja U16
21. 4. 2011 (štvrtok)
1. Medokys Martin „B” 6 bodov
2. Spišská Belá
5 bodov
3. Worms Kežmarok
5 bodov
4. Kométa Vrútky
4 body
5. Medokys Martin „A” 0 bod
Spišská Belá - Martin „B”
Spišská Belá - Martin „A”
Spišská Belá - Vrútky
Spišská Belá - Kežmarok

Aktuálna tabuľka - 2. Trieda Podtatranského futbalového zväzu
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
FK IHĽANY
ŠK LUČIVNÁ
OFK SPIŠSKÁ TEPLICA
TJ Tatran LIPTOVSKÁ TEPLIČKA
OFK Prebojník HOZELEC
Iskra STARÁ LESNÁ
OFK ŠUŇAVA
FK GR.PETROVCE
FK LENDAK
FK ŽAKOVCE
MŠK Slavoj SPIŠSKÁ BELÁ „B”
VÝBORNÁ
ŠK 06 SLOVENSKÁ VES
FO GÁNOVCE

Z
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
13
11
11
9
8
8
9
6
7
6
6
7
5
4

Dorast (4. Liga VsFZ) - priebežná tabuľka po 18. kole
Mužstvo
Š. Michaľany
Kapušany
Ptičie
Fintice
Kračúnovce
Belá n/C
Raslavice
Medzilaborce
Spišská Belá
Čirč
N. Šebastová
Hanušovce n/T
Bystré
Ľubica

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
13
12
10
8
8
8
8
7
5
6
6
5
4
4

R
3
2
4
3
3
2
0
3
8
5
2
4
3
2

P
2
4
4
7
7
8
10
8
5
7
10
9
11
12

Skóre
56:18
37:24
51:27
35:24
40:30
43:35
38:35
28:35
33:32
27:34
29:51
26:39
32:69
24:46

Body
42
38
34
27
27
26
24
24
23
23
20
19
15
14

Starší žiaci (3. Liga VsFZ) - priebežná tabuľka po 11. kole
Mužstvo
Sp. Vlachy
Krompachy

Z
11
11

V
10
8

R
1
1

P
0
2

Skóre
31:6
26:11

Body
31
25

R
4
5
2
3
4
4
1
5
2
4
3
0
4
5

P
2
3
6
7
7
7
9
8
10
9
10
12
10
10

Skóre
53:24
37:17
41:27
35:29
32:27
23:22
36:44
31:28
41:49
33:41
30:41
31:49
25:35
19:34

FAM Poprad
Ľubica
Lendak
Plavnica
Smižany
Levoča
Svit
Sp. Belá

Body
43
38
35
30
28
28
28
23
23
22
21
21
19
17

+ Body
10
8
8
3
-2
-2
-2
-7
-4
-5
-6
-6
-11
-7
11
11
10
11
11
11
11
10

2:3
4:1
4:2
4:4

Výsledky Veľkonočného
hokejbalového turnaja U14:
20. 4. 2011 (streda)
1. Medokys Martin „A” 6 bodov
2. Worms Kežmarok
6 bodov
3. CVČ Podolínec
4 body
4. Spišská Belá
2 body
5. Medokýš Martin „B” 2 body
Spišská Belá - Martin „A”
Spišská Belá - Martin „B”
Spišská Belá - Kežmarok
Spišská Belá - Podolinec
7
7
6
4
2
2
1
0

1
0
2
2
2
1
2
2

3
4
2
5
7
8
8
8

0:5
1:2
1:4
6:0

24:12
36:12
24:5
17:30
9:17
17:30
16:37
5:45

22
21
20
14
8
7
5
2

Mladší žiaci (3. Liga VsFZ) - priebežná tabuľka po 11. kole
Mužstvo
FAM Poprad
Plavnica
Svit
Sp. Vlachy
Sp. Belá
Ľubica
Smižany
Lendak
Krompachy
Levoča

Z
11
10
11
11
10
11
11
9
11
11

V
6
6
5
5
4
4
4
3
4
4

R
2
0
2
2
4
2
1
3
0
0

P
3
4
4
4
2
5
6
3
7
7

Skóre
25:22
24:17
28:19
29:21
20:14
20:20
12:22
20:16
18:26
18:37

Body
20
18
17
17
16
14
13
12
12
12
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